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Det første besøg sammen med forældrene.  

Barnet præsenteres for de voksne på sin egen stue. Der vises 

rundt, og I får hilst på nogle af de andre voksne, køkken-

assistenten og den daglige leder. 

Der bliver fortalt om rummene og deres funktion. Kort 

fortælling om hvordan vi er delt op, gruppevis og funktions-

opdelingen. Da vi er et åbent hus, foregår mange aktiviteter på 

tværs af stuerne.  

Vi får snakket om barnets vaner, hvad kan barnet lide, skal der 

soves osv. Således kan vi i fællesskab give dit barn den bedst 

mulige start i børnehaven. 

 

Praktiske forhold. 

- Åbningstider – åbner 6.30, lukker 16.45 – fredag 

kl.16.30. 

- Er barnet syg eller holder fri, skal vi have besked 

inden kl. 9.00, via sms. 

- Husk at sige goddag og farvel til en voksen. Dette er 

meget vigtigt! 

- Giv besked hvis barnet har legeaftaler og/eller hentes 

af andre. 

- Navn i tøj. 

- Husk at kigge på infotavlen hver dag. Her kan f.eks. 

være skrevet mødetid for ture m.m.  

- Kl. 06.30-07.30 i fællesrummet. 

- Kl. 07.30 åbnes stuerne. 

- Kl. 9.15 spiser vi formiddagsmad.                                                                                       

- Kl. 11.15 har vi samling på stuerne, hvor vi synger, 

læser, arbejder med relationer ell. 

- Kl. 11.30 spiser vi frokost. 

- Kl. 14.00 spiser vi frugt og brød.  

(Disse tider er cirka-tider). 

 

 



3 til 5 mdr. samtale.  

Når barnet har været i børnehaven ca. 3 – 5 måneder, tilbyder 

vi en snak, hvor vi sammen vil evaluere barnets første tid i 

børnehaven. 

 

Forventninger til forældrene. 
- Vi får besked, hvis der sker ændringer derhjemme, 

sygdom m.v. 

- At I som forældre deltager i jeres barns liv i 

børnehaven.  

- Deltagelse i forældremøder, samt vores 

arbejdslørdage. 

- At I kommer til os, hvis I har spørgsmål, er i tvivl om 

noget eller utilfredse, så vi i fællesskab kan løse det. 

- Selv holder jer orienteret, læser tavlen m.m. 

- At børnene har tøj med efter vejret.  

 
Oprydning i garderoben. 

- Sørg for at dit barns overtøj vender rigtigt og er tørt 

hver dag. Vi har intet tørreskab! Så 2 sæt hvis det 

regner meget. Korrekt tøj om vinteren, er både 

flyverdragt samt regntøj og termotøj. 

- Ingen tasker eller div. poser i dit barns garderobe. 

- Alt fodtøj skal hver dag sættes op i dit barns 

garderobe, så gulvet kan blive vasket. 

- Tøm dit barns garderobe + kurve hver fredag, så vi 

kan få gjort rent. 

- Husk skiftetøj mandag morgen. 

- Tjek dit barns skiftetøj jævnligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forældredeltagelse. 

- Arbejdslørdag i foråret eller efteråret. 

- Sommerfest. 

- Julearrangement.  

- 1 stk. forældremøde om året i oktober md. 

 

Lukkedage i Silkeborg kommune. 

- Lukkedage: De 3 dage inden påske, dagen efter 

Kristi Himmelfarts dag, Grundlovsdag, 3 uger i 

sommerferien, dagene mellem jul og nytår +  

d. 24.12.12 og d. 31.12.12.  

Spørg personalet ang. fællespasning. 

 

Legepladsen. 

Noget af det særlige ved Resenbro Børnehave er vores 

beliggenhed tæt på skoven, samt den naturlige legeplads. På 

legepladsen er der i regnvejr ofte store vandpytter: Så vær 

forberedt på mudret og vådt tøj! 

 
Fødselsdage. 

Vi har udarbejdet en pjece med gode råd og ideer ved 

afholdelse af fødselsdage. Spørg personalet. 

Vi håber I vil respektere vores anvisninger. Vi er p.t. en af de 

eneste børnehaver der stadigvæk går til hjemmefødselsdage.  

 
Tid til snak. 

Hvis du har spørgsmål omkring dit barn eller andre ting  

du gerne vil have en snak om, er du altid velkommen til  

at aftale en samtale. Det er ikke altid personalet har tid til at  

snakke, når du afleverer eller henter dit barn. 
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